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Seuratoiminnan aluekierros syksyllä 
2020 
 

Olympiakomitea ja liikunnan aluejärjestöt järjestävät seuroille alueellisia tapaamisia 16 eri 

paikkakunnalla. Lue lisää. 

 

 

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tilaisuudet/aluekierros/


Seurasydän-kampanja 
  

Seurasydänkampanja kutsuu jälleen koko liikkuvan ja urheilevan Suomen mukaan 

näyttämään seurarakkautta ja yhteisöllisyyttä eli seuratoiminnan vahvaa yhteiskunnallista 

merkitystä. Syksyn kampanja nostaa esiin suomalaisia urheiluseuroja ja tekee näkyväksi sitä 

merkittävää toimintaa, jota seuroissa tehdään päivittäin. Seurasydän-kampanja tarjoaa 

kaikille seuratoimijoille ja harrastajille helpon ja innostavan mahdollisuuden ylpeästi liputtaa 

oman toimintansa ja harrastuksensa puolesta.   

Kampanja on myös näin poikkeuksellisena aikaa loistava mahdollisuus kertoa innovatiivista 

ja vastuullisista liikkumisen tavoista eri lajeissa ja kutsua mukaan seuratoimintaan. Näin 

näytämme, että urheiluseuratoiminta voi vaikeinakin aikoina toimia voimavarana ja 

merkityksellisyyden tuottajana kaikille suomalaisille. Tiedote löytyy netistä, josta se on helppo 

jakaa. Hyödynnä laajaa ja valmista materiaalia. Tutustu myös Seurasydän-tarinoihin. 
 

 

 

Valtakunnallinen harrastusviikko 
 

Syyskuussa 7.-13.9.2020 vietetään kolmatta valtakunnallista harrastusviikkoa. Viikon ideana 

on tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuuksia kokeilla taiteen, kulttuurin, tieteen, liikunnan ja 

muiden alojen harrastustoimintaa. 

 

 

 

Seura! Ilmoita toimintanne 
Harrastuspassiin 
 

Harrastuspassi on yläkouluikäisille suunnattu mobiilisovellus, johon kunnat, yritykset, säätiöt 

ja yhdistykset voivat ladata maksuttomia ja maksullisia harrastuksia, harrastusten 

kokeilukertoja, pääsylippuja tai muita etuuksia. Harrastuspassin tavoitteena on lisätä nuorten 

yhdenvertaisia mahdollisuuksia kokeilla erilaisia harrastuksia ja löytää itselleen sopiva 

harrastus. 

Harrastuspassi auttaa nuoria löytämään harrastuksen ja harrastusten tarjoajia löytämään 

nuoret. Palvelu on valtakunnallinen, mutta erityisesti Helsinki on ottanut sen aktiiviseen 

käyttöön. Suosittelemme siis etenkin pääkaupunkiseudun seuroja ja talleja ilmoittamaan 

sinne harrastusmahdollisuutensa (esim. heppakerhot). Harrastuksen ilmoittaminen 

Harrastuspassiin on ilmaista yhdistyksille ja yrityksille. 

Lisätietoja www.harrastuspassi.fi 

 

 
 

 

 

SRL:n kevätkokous 27.9. Helsingissä 
 

https://www.olympiakomitea.fi/2020/08/14/seurasydan-kampanja-kutsuu-syksylla-kaikki-mukaan-liputtamaan-seuratoiminnan-puolesta/
https://olympiakomitea.kuvat.fi/kuvat/LOGOT/Seurasyd%C3%A4n/2.+Valmiit+kuvat+someen+ja+nettiin/Facebook-kansikuvat/
https://areena.yle.fi/1-50287290
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/harrastustoiminta/harrastusviikko/
http://www.harrastuspassi.fi/


 

Suomen Ratsastajainliitto ry:n kevätkokous järjestetään sunnuntaina 27.9. Helsingissä. Kutsu 

ja kokousmateriaali lähetetään ratsastusseuroille, jäsentalleille ja yhteisöjäsenille 

sähköpostitse sekä lisätään nettisivuillemme https://www.ratsastus.fi/srl/liittokokoukset/ 

Syyskokous pidetään Helsingissä 22.11. 

 
 

Tulossa olevat koulutukset: 
  

• Syksyllä tulossa Kepparitanssin ohjaajakoulutukset.  

Lisätietoa myöhemmin. Katso uusi Kepparitanssin esittelyvideo: 

https://www.youtube.com/watch?v=zFa2bQz8Nrk&feature=youtu.be 

  

• Kouluttaudu pararatsastusohjaajaksi! 

Haku Pararatsastuksen ohjaaja -kurssille on auki! Kurssi on tarkoitettu 

vammaisratsastuksen peruskurssin tai pararatsastajan avustajakurssin käyneille, 

jotka toimivat tai aikovat toimia pararatsastuksen perusopetustehtävissä. Kurssi 

järjestetään Ypäjän Hevosopistolla ja se sisältää yhteensä neljä koulutusviikonloppua. 

Ensimmäinen kurssiviikonloppu on 13.-15.11.2020. Ilmoittautuminen päättyy 27.9. 

Lisätiedot, pääsyvaatimukset ja ilmoittautumisohjeet TÄÄLTÄ  

 

   

 
 

https://www.ratsastus.fi/srl/liittokokoukset/
https://www.youtube.com/watch?v=zFa2bQz8Nrk&feature=youtu.be
https://www.hevosopisto.fi/tapahtuma/pararatsastuksen-ohjaaja-kurssi-2/?fbclid=IwAR2Gq8ObBR3HqP1hYPu2kDfqPj9HOdohlxZpTJ2W-gRCSTj3hZkrgxOQcOc

